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Prettige vakantie!
Het VNZ wenst iedereen een prettige en deugddoende vakantie
toe! Ook ons personeel geniet na een intense coronaperiode van
een welverdiend verlof. Enkele kantoren hebben in juli en
augustus aangepaste openingstijden. Op 12 juli zijn onze
kantoren ook gesloten. Dan vieren wij immers de Vlaamse
feestdag! Leden die in Europa op reis gaan, vragen best tijdig
een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. En bevraag
je ook goed op voorhand over de coronaverplichtingen en
maatregelen in het buitenland.

Het Europees coronacertificaat
Het enige officiële bewijs dat je veilig wordt bevonden om te
reizen, is het Europees coronacertificaat. Dit certificaat is enkel
geldig binnen de Europese Unie! Je komt in aanmerking om dit
certificaat op te vragen wanneer je gevaccineerd bent tegen het
coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die
hoogstens 72 uur oud is. Je ontvangt dit certificaat ook als je de
voorbije zes maanden positief testte op het coronavirus en
voldoende antistoffen opbouwde. Heb je nog vragen? Hoe je
zo’n Europees certificaat aanvraagt? Of je over een papieren
versie moet beschikken? Klik hier voor een antwoord op de
meest gestelde vragen.

Medische zorgen in het buitenland?
Het zal je maar overkomen, medische zorgen hebben in het
buitenland. Via Mutas ben je verzekerd voor dringende medische
zorgen in Europa en de toeristische landen rond de Middellandse
Zee. Bij ziekenhuisopname moet je binnen de 48 uren de
alarmcentrale Mutas verwittigen. Dat kan via Mutas Online of op
het nummer +32 2 272 09 00. Informeer je zeker tijdig in deze
coronatijden of je buitenlandse bestemming deze zomer wel
gewaarborgd is door Mutas.

De vakantie van je leven?
Onze jeugddienst Krunsj heeft de zomervakantie al ingezet!
Onze animatoren popelen om alle kinderen en jongeren
binnenkort de week van hun leven te bezorgen. Ook nu volgt
Krunsj nauwgezet alle maatregelen en richtlijnen op om veilig en
verantwoord op vakantie te kunnen gaan. Voor een actueel
overzicht hiervan kan je steeds terecht op de webstek van
Krunsj. Ben je op het laatste moment nog op zoek naar een
(extra) vakantie voor je kind? Bekijk dan snel het zomeraanbod
van Krunsj om je nog in te schrijven voor één van de allerlaatste
vakantieplekjes.

Pas afgestudeerd?

Zijn je studies achter de rug? De laatste examens en het diploma
vormen de slotscène van je studententijd. Binnenkort zet je dan
wellicht de eerste stappen in het beroepsleven. Van zodra jij, je
dochter of zoon begint te werken, een inschakelingsuitkering
ontvangt of start als zelfstandige, ben je verplicht om aan te
sluiten bij een ziekenfonds. Wij helpen je graag verder met de
daarbij horende formaliteiten. Dat kan bij je thuis of via een
videoafspraak. Lees gerust onze folder voor pas afgestudeerden
door of contacteer ons via marketing@vnz.be.

Vlaanderen fietst
Nu de renners in de Ronde van Frankrijk volop in de bergen
zitten, gaat het hier extra jeuken bij sommige sportievelingen.
Heb je de fietskriebels te pakken en wil je in een kwalitatief VNZfietskoerspakje je eigen Ronde van Vlaanderen beleven? Klik
hier voor meer informatie. Zo ben je helemaal opgewarmd tegen
het WK wielrennen op zondag 26 september in Leuven.

Volg ons op Facebook en Instagram voor:

•
•
•
•

slimme gezondheids- en preventietips
nieuwe infosessies en leuke wedstrijden
alles over onze voordelen en extra verzekeringen
interessante blogs en nieuwsberichten

En nog veel meer! #vlaamsenneutraalziekenfonds
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